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Obmedzenie z dôvodu prerušenia školského vyučovania 

 

Žiadateľ má možnosť podať jednu žiadosť na celé obdobie sťaženého užívania   

za obdobie 12. 10. 2020 – 31. 03. 2021 alebo môže podať dve samostatné žiadosti:  

12. 10. – 31. 12. 2020 a 01. 01. – 31. 03. 2021 
 

Druh prevádzky Začiatok obdobia Koniec obdobia 

Stredné školy –výchovno-vzdelávacia 

činnosť, ubytovanie, stravovanie 

12. 10. 2020  25. 04. 2021 

Jazykové školy 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Skupinové vyučovanie v základných 

umeleckých školách 

12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Centrá voľného času 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Záujmová činnosť 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Výlety, exkurzie 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Školské športové súťaže 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Pobyty v škole v prírode 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Kurzy 12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Základné školy 5-9 ročník 12. 10. 2020  25. 04. 2021 

Základné školy so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

5 – 10 ročník 

12. 10. 2020  25. 04. 2021 

Stredné školy so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

12. 10. 2020  25. 04. 2021 

Výchovno-vzdelávacia činnosť a internáty 

pre žiakov základných škôl a stredných 

škôl 

12. 10. 2020  30. 04. 2021 

Vysoké školy 
podľa rozhodnutia 

rektora 

30. 04. 2021 

Univerzita Komenského 
Dištančná forma 

výučby od 5. 10. 

30. 04. 2021 
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Ekonomická univerzita 
Dištančná forma 

výučby od 5. 10. 

30. 04. 2021 

STU 
Dištančná forma 

výučby od 5. 10. 

30. 04. 2021 

 

Právny rámec pre obdobie sťaženého užívania: 

Začiatok obdobia sťaženého užívania 

 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 z 23. 10. 2020, účinné 

od 26. 10. 2020 

 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17294:1-A1810 z 11. 10. 2020, účinné 

od 12. 11. 2020 

Koniec obdobia sťaženého užívania 

 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č Číslo: 2021/12811:1-A1810 z 12- 04- 2021, 

účinné od 19. 04. 2021 

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej 

republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 

2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 

1. obnovuje školské vyučovanie v 

a) základných školách v končiacich ročníkoch okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci 

okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného 

príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa 

varovania; v ostatných ročníkoch na druhom stupni základných škôl a v končiacich ročníkoch 

základných škôl zaradených uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do 

IV. stupňa varovania pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca 

a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, 

b) jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky, 

 

2. obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania pre žiakov škôl uvedených v prvom bode. 

 

S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID 

AUTOMAT-u 

1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách, 

2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení. 

 

Školské vyučovanie v školách, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví 

školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva naďalej mimoriadne 

prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky 

alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení. 

!!! V prípade rozhodnutia zriaďovateľa školského zariadenia o pokračovaní v prerušení školského 

vyučovania (zatvorení školského zariadenia) je možné pre prevádzky v týchto zariadeniach odlišný 

dátum. V týchto prípadoch je potrebné zaslanie Rozhodnutia zriaďovateľa školského zariadenia na 

najmy@mhsr.sk, pre správne posúdenie žiadosti!!! 

 

mailto:najmy@mhsr.sk
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Návrat do škôl 2021  
(od 26.aprila 2021)  

 

 

Tento manuál slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách a 

prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok, určených v rozhodnutí Pandemickej komisie 

Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom 

zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.  

 Od 26.4.2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa 

rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že 

zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok:  

- ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, 

pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne 

podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená 

fáza),  

- pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť 

prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského voľna so 

súhlasom zriaďovateľa,  

- v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto 

dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie.  

Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 

z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne.  

  

Formy vzdelávania  

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne od 26. 10. 2020 k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja.  

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje 

vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU 

nasledovne:   
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Tabuľka č. 1   

  

Stupeň  Monitoring  
I. stupeň 

ostražitosti  
II. stupeň 

ostražitosti  
I. stupeň 

varovania  
II. stupeň 

varovania  
III. stupeň 

varovania  
IV. stupeň 

varovania  

Školy (na 

regionálnom 

princípe 

vrátane I. – IV.   
stupňa  
varovania)  
◉  

Bez obmedzení  

Prezenčne:  
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM  
8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ  
(aj PŠ, OU), ŠKD,  
CPPPaP, CŠPP, 

ZUŠ, CVČ ŠVZ, 

jazykové školy, 

VŠ – študenti 

zdravotníckych  
odborov  
  

Školské jedálne  

Prezenčne s 

obmedzením: 

VŠ– obmedzená  
kapacita  
  
Internáty 

otvorené iba 

pre: žiakov SŠ, 

GYM8, ŠŠ a 

internáty VŠ 

pre študentov 

s prezenčnou 

výukou v 

obmedzenej 

kapacite, pre 

študentov 

zdravotníckych 

odborov a pre 

študentov pri 

výkone praxe 

a záverečných 

skúšok  

Prezenčne:  
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM  
8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ  
(aj PŠ, OU), ŠKD,  
CPPPaP, CŠPP, 

ZUŠ, CVČ ŠVZ, 

jazykové školy, 

VŠ – študenti 

zdravotníckych  
odborov  
  

Školské jedálne  

Prezenčne s 

obmedzením: 

VŠ– obmedzená  
kapacita  
  
Internáty 

otvorené iba 

pre: žiakov SŠ, 

GYM8, ŠŠ a 

internáty VŠ 

pre študentov 

s prezenčnou 

výukou v 

obmedzenej 

kapacite, pre 

študentov 

zdravotníckych 

odborov a pre 

študentov pri 

výkone praxe 

a záverečných 

skúšok  

Prezenčne:  
MŠ, ZŠ, SŠ, GYM  
8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ  
(aj PŠ, OU), ŠKD,  
CPPPaP, CŠPP, 

ZUŠ, CVČ ŠVZ, 

jazykové školy, 

VŠ – záverečné 

skúšky, výkon 

výučby a praxe 

do 10 osôb, 

študenti 

zdravotníckych  
odborov  
  

Školské jedálne  

Dištančne: VŠ 

– skupiny  
nad 10 osôb  
  
Internáty 

otvorené iba 

pre: žiakov SŠ, 

GYM8, ŠŠ a 

internáty VŠ 

pre študentov 

zdravotníckych 

odborov, 

študentov pri 

výkone praxe 

a záverečných 

skúšok  

Prezenčne:  
MŠ, ZŠ, ŠMŠ,  
ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ,  
OU), GYM8 – 

prvé štyri 

ročníky, ŠKD, 

CPPPaP, CŠPP,  
ŠVZ, SŠ a GYM8 – 

len končiace 

ročníky, skupiny 

5+1 -prezenčne 

len pre žiakov 

bez prístupu k 

dištančnému 

vzdelávaniu, 

stredné 

zdravotnícke 

školy, VŠ – 

záverečné 

skúšky, výkon 

praxe 5 + 1, 

študenti 

zdravotníckych 

odborov  

Prezenčne 

individuálne: 

jazykové školy, 

CVČ, ZUŠ 

Školské jedálne  

Dištančne: 

jazykové školy, 

ZUŠ a CVČ okrem  
individuálnej 

výuky, SŠ 

okrem 

končiacich 

ročníkov, 

GYM8 v 5, 6 a 7 

ročníku, VŠ  

Internáty 

zatvorené 

okrem:  
internátov pre 

študentov pri 

výkone praxe a 

záverečných 

skúšok, 

žiakov/posluchá 

čov/študentov 

zdravotníckych 

odborov SŠ a 

VŠ, pre žiakov 

špeciálnych škôl 

a pre končiace  
ročníky SŠ 

a GYM8  

Prezenčne:  
MŠ, ŠMŠ, ŠZŠ,  
ŠSŠ (aj PŠ, OU),  
ŠKD, CPPPaP, 

CŠPP, ŠVZ, ZŠ I. 

stupeň, ZŠ II.  
stupeň – 

končiace 

ročníky,  
SŠ a GYM8 – len 

končiace 

ročníky, skupiny 

5+1 -prezenčne 

len pre žiakov 

bez prístupu k 

dištančnému 

vzdelávaniu, 

stredné 

zdravotnícke 

školy, VŠ – 

záverečné 

skúšky, výkon 

praxe 5 + 1, 

študenti 

zdravotníckych 

odborov  

Prezenčne 

individuálne: 

jazykové školy, 

CVČ, ZUŠ 

Školské jedálne  

Dištančne:  
ZŠ - II. stupeň 

okrem 

končiacich 

ročníkov,  

jazykové školy, 

ZUŠ a CVČ okrem  
individuálnej  
výuky, SŠ a 

GYM8 okrem 

končiacich 

ročníkov, VŠ  

Internáty 

zatvorené 

okrem:  
internátov pre 

študentov pri 

výkone praxe a 

záverečných 

skúšok, 

žiakov/posluchá 

čov/študentov 

zdravotníckych 

odborov SŠ a 

VŠ, pre žiakov 

špeciálnych škôl  

Prezenčne:  
MŠ, ŠMŠ, ŠZŠ,  
ŠSŠ (aj PŠ, OU),  
ŠKD, ŠVZ,  
ZŠ I. stupeň,  
SŠ a GYM8 – 

len končiace 

ročníky, 

skupiny 5+1 

prezenčne len 

pre žiakov bez  
prístupu k 

dištančnému 

vzdelávaniu, 

stredné 

zdravotnícke 

školy, VŠ – 

študenti 

zdravotníckych  
odborov  
  
Prezenčne 

individuálne: 

ZUŠ, CPPPaP,  
CŠPP  
  
Školské jedálne   
  
Dištančne:  
ZŠ - II. stupeň SŠ 

a GYM 8- okrem 

končiacich 

ročníkov, 

jazykové školy, 

Skupinová 

výuka  
- ZUŠ, CPPPaP,  
CŠPP a CVČ, VŠ  
  
Internáty 

zatvorené 

okrem:  
internátov pre 

žiakov/posluchá 

čov/študentov 

zdravotníckych 

odborov SŠ a VŠ, 

pre žiakov 

špeciálnych škôl  
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Vysvetlivky:  

1. Školy a školské zariadenia budú otvorené od 26. 4. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1, prípadne 

podrobnejšie informácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia sú zverejnené na stránke ministerstva 

školstva: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualyopatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/   

2. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný 

zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len 

on, bez povinnosti testovania rodiča.   

3. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.  

4. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 

kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného  zdravotníctva 

Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do 

priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním 

poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom 

príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov 

(ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 

z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe 

do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – 

potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Prehľad prehlásení s upresnením je v časti 15 tohto manuálu.  

5. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:  

a. tohto manuálu „Návrat do škôl“ (od 26.04.2021),  

b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl 

a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ  

SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,  

c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ 

SR,  

d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak 

len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu v školách a 

školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.  

  

COVID AUTOMAT  

COVID AUTOMAT vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR je v platnosti od 8. februára 2021. Má celoštátny 

charakter. Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie sa celá SR zaraďuje do 

jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania, na ktoré sú naviazané jednotlivé opatrenia. Celý dokument COVID 

AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti 

od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19), je dostupný na stránkach MZ SR online: 

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 a epidemiologický stav na mape Slovenskej republiky je 

zobrazený na stránke MZ SR: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/.  

  

Testovanie a následné formy vzdelávania žiakov  
Ministerstvo školstva odporúča využívanie testovania v školách a školských zariadeniach počas prezenčnej formy 

vzdelávania v školách a prevádzky školských zariadení pri výskyte podozrenia resp. ochorenia na COVID-19 pre skorší 

návrat žiakov či zamestnancov z preventívnej domácej izolácie. Preto najmä vo väčších školách je vhodným riešením 

uvažovať nad zriadením MOM, ktoré bude slúžiť pre školy a školské zariadenia vo vymedzených časoch, keď to bude 

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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potrebovať. Postup zriadenia MOM, prevádzkový poriadok a ostatné potrebné dokumenty tvoria prílohy tohto 

manuálu.   

Je potrebné, aby vždy najmenej 2 pracovné dni pred vlastným určeným termínom testovania nahlásil riaditeľ 

požiadavku cez formulár na testovanie o potrebnom počte antigénových testov. Ak riaditeľ alebo zriaďovateľ školy 

alebo školského zariadenia nemá možnosť zabezpečiť testovanie vlastnými silami, musí upozorniť zákonných 

zástupcov, plnoletých žiakov a zamestnancov, aby absolvovali testovanie v dostupných MOM.  

Škola môže požiadať testovanie žiakov tzv. kloktacími testami viac informácií o tejto forme testovania je zverejnené 

na webovej stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/   

Školský klub detí  

Ako je uvedené v tabuľke č. 1, školský klub detí (ďalej ŠkD) má možnosť sa riadi COVID AUTOMATOM- časť ŠKOLY. Pri 

svojej prevádzke ŠkD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých 

protiepidemiologických opatrení.  Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠkD nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa 

nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. V prípade, že škola neobnoví prezenčnú výučbu k 

12. 4. 2021, ale zriaďovateľ rozhodne o tom, že školský klub detí bude v prevádzke, navštevovanie ŠkD žiakom je 

podmienené testom jeho zákonného zástupcu.   

  

Školské internáty  

Sa riadia dokumentom „Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl“ 

zverejnenom na webovej stránke ministerstva: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semaformanualy-opatreni-

pre-skoly-a-skolske-zariadenia/   

Minimálne 1 deň pred skončením platnosti testu odporúčame zamestnancom, žiakom a jednému zákonnému 

zástupcovi testovaného žiaka v spoločnej domácnosti absolvovať pretestovanie na zabezpečenie kontinuálnej 

platnosti podmienky negatívneho testu. Toto odporúčanie je z dôvodu, aby pozitívny výsledok testu zamestnanca, 

žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka nebol identifikovaný bezprostredne pri nástupe na internát v nedeľu večer.  

  

Základná umelecká škola   

Základná umelecká škola sa riadi ako je uvedené v tabuľke č. 1 podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch 

COVID AUTOMATU. Individuálna výučba  spevu a dychových hudobných nástrojov sa realizuje len dištančne v 

prípade ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.  

  

Centrá výchovného poradenstva a prevencie  

Centrá výchovného poradenstva a prevencie majú možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1. V IV . stupni varovania 

podľa COVID AUTOMATU je možné vykonávať odbornú činnosť prezenčne v individuálnej forme s výnimkou 

skupinových činností. Poskytovanie odbornej starostlivosti má byť prioritne zamerané najmä na poradenstvo a 

terapie. Ostatné činnosti realizujú dištančne.  

Hlásenie zatvárania a otvárania škôl/tried  

Ministerstvo školstva pripravilo komunikačný portál s riaditeľmi škôl, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja 

epidemiologickej situácie v škole. Vedenie školy je povinné touto cestou informovať ministerstvo každý vyučovací 

deň o žiakoch, ktorí sa zúčastnili školského vyučovania v škole ako aj o aktuálnom stave a vývoji súvisiacej s 

ochorením COVID 19 na škole.  Link na nahlasovanie je:  

https://covid2021.iedu.sk/  
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Telesná a športová výchova na školách, využívanie školských telocviční  
  

Telesná a športová výchova  
Od 26. 4. 2021 sa umožňuje vykonávať telesnú a športovú výchovu len pre žiakov I. stupňa základných škôl. (ročník 

1 – 4) v exteriéri. Pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu dodržiavania min 3 metrových odstupov medzi 

žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít tak aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a 

športov. Kontaktné tímové športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na 

stanovištiach (posilňovacie, kompenzačné, strečingové),  individuálne športy s využitím maximálne plochy školských 

dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie žiakov sa nevyužívajú.  

Športové školy  
V prípade športových škôl je možné poskytovať výchovno-vzdelávací proces v tejto oblasti avšak, je nevyhnutné sa 

riadiť podľa usmernení športového Covid Automatu pre jednotlivé športy v danom okrese. Napr. max. 6 osôb + 1 

tréner na športovisko. Nevyužívajú sa šatne ani sprchy. Viac informácií nájdete na www.covidsport.sk.  

Využívanie školských telocviční  
Od 26. 4. 2021 sa zároveň umožňuje využívanie školských telocviční pre športové kluby a organizácie poskytujúce 

krúžkovú činnosť od II. stupňa varovania v okrese (červený okres), mimo výchovnovzdelávacieho procesu po 

skončení vyučovania. Tieto športové aktivity sa riadia podľa usmernení športového Covid Automatu, max. 6 osôb + 1 

tréner na športovisko. Nevyužívajú sa šatne ani sprchy. Za dodržiavanie hygienických opatrení sú zodpovední 

organizátori aktivít. Viac informácií nájdete na www.covidsport.sk.  
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